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Um Tour pela Valônia
Quem Tem Boca Vai a Roma,

 Quem Tem Internet Vai a Qualquer LugarPor Wilson Teixeira

c a p a c i t a ç ã o

NESTE FINAL DE 2005, LEVAREMOS OS 
leitores da LUME Arquitetura, por meio de uma 

viagem guiada através de um seleto fluxo de 

conhecimentos, a descobrir a Valônia, essa 

fantástica região que, juntamente com Bruxelas, 

compõe a Bélgica francófona. Localizada entre Bruxelas e 

Luxemburgo, a Valônia, coração da Europa, tem muito a nos 

oferecer.

 Nossa viagem guiada terá início no Portail de l’Énergie en 

Région Wallonne, que trata das questões energéticas, com o 

foco na economia de energia e, dentre elas, a iluminação e o 

conforto visual, objetos de nosso principal interesse.

 Exploraremos, com detalhes, as entranhas do CD Ener-

gie+  Version 4, disponível integralmente para consulta on-line.

 A nossa viagem através deste fluxo de conhecimento, 

também nos levará ao site da célula de pesquisa Architecture 

et Climat, da Université Catholique de Louvain, coordenada 

pelo Prof. A. De Herde, onde nos deteremos para apreciar a 

belíssima apresentação do tema L’Éclairage Naturel des Bâti-

ments.

 Ainda na Université Catholique de Louvain, teremos a 

oportunidade de garimpar documentos e, mais importante, 

conhecimento, nas mais ricas pastas do FTP da sua Unité 

d’architecture. Com certeza, vamos encontrar excelente ma-

terial do Institut Supérieur d’Architecture St Luc, de Bruxelas, 

nessas pastas.

 Na passagem pelo CSTC - Centre Scientifi que et Techni-

que de la Construction, vamos conhecer as suas atividades 

no domínio da iluminação e do conforto visual, e poderemos 

pegar, gratuitamente, excelente documentação do Belgian 

Building Research Institute, a respeito da utilização de céus 

artificiais e modelos reduzidos, na avaliação da luz natural. 

 Agora, vamos calçar as Botas de Sete Léguas da moder-

nidade e trocar de mídia. Nos encontraremos no site da revista 

Lume Arquitetura. Vocês sabem onde é (http://www.lumearqui-

tetura.com.br). 

 Receio de enfrentar alguma dificuldade com o idioma? 

Nada que o WordLingo não possa resolver (http://www.

worldlingo.com/pt/microsoft/computer_translation.html). Além 

do mais, qualquer cidadão do mundo globalizado sabe que, 
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enquanto só utilizarmos a língua portuguesa, nos 

limitaremos a ter como interlocutores: Portugal, 

Cabo Verde, Timor Leste, Macau, Guiné Bissau, 

Angola e Moçambique.

 Prezados leitores, ajustem seus monitores 

para a resolução mínima de 1024 x 768 pixels, 

caso contrário, os sites visitados serão vistos 

truncados, uma vez que na Europa dos 25, já não 

se utilizam resoluções abaixo dessa.

 O início de nossa viagem será o Portail de 

l’Énergie en Région Wallonne. Não se preocupem 

com os endereços. Os links do site da revista 

Lume Arquitetura os conduzirão de forma segura 

durante toda a viagem.

 Espero vocês lá...   

 Wilson Teixeira é engenheiro, consultor de perfor-

mance energética em edifi cações, coordenador do curso 

de pós-graduação em Gestão Energética de Edifi cações 

da Universidade Veiga de Almeida, e instrutor do NTT 

Treinamento Avançado.  wteixeira@click21.com.br  

Existe um universo 
de informações 
interessantíssimas
nesta viagem
vitual pela Valônia, 
na Bélgica.


